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Jak w kilka sekund zrobić film ze zdjęć
Przemysław Oziemblewski
Jeśli robisz pokazy swoich zdjęć, to może zainteresuje ciebie sposób na ich
uatrakcyjnienie. Mam tu na myśli zrobienie filmu ze zdjęć z podkładem muzycznym.
Niedawno odkryłem, że wbudowana w Windows 10 przeglądarka zdjęć “Zdjęcia”
daje taką możliwość.
Program jest tak zrobiony, że przy minimum pracy uzyskujesz całkiem ciekawy efekt.
Do przetestowania tego wykorzystałem ostatnio robione fotografie tulipanów.
Całość zajęła mi dosłownie kilka minut. Na koniec jeszcze wykorzystałem ustawienia
automatyczne i film powstał w dosłownie kilka sekund. Opis poniżej. I właśnie ta
szybkość i uzyskane efekty mnie zachwyciły.
Film ze zdjęć w pięciu krokach
Film ze zdjęć w Windows 10
Film ze zdjęć w Windows 10 za pomocą aplikacji “Zdjęcia”
Przepis na film ze zdjęć:
Po uruchomieniu aplikacji “Zdjęcia” z górnego paska wybierz “Utwórz”
Z rozwiniętego menu wybierz “Niestandardowy film z muzyką”
Wybierz zdjęcia, które mają być wykorzystane w filmie
Nadaj nazwę filmowi
Po tych czynnościach aplikacja stworzy przykładowy film

Tryb edycji filmu ze zdjęć programu “Zdjęcia”
Teraz w edytorze możesz:
Zmienić motyw na inny – niektóre motywu mocno wpływają na kolor zdjęć w
filmie. Dla poszczególnych zdjęć możesz to wyłączyć w opcji “Filtry” dostępnej w
sekcji “Scenorys”
Zmienić muzykę i wybrać z dostępnych w programie lub własną z dysku. Przy
wyborze muzyki możesz zaznaczyć opcję synchronizacji filmu z rytmem muzyki. I to
jest właśnie najlepsze. Czas wyświetlania poszczególnych zdjęć jest wtedy
automatycznie synchronizowany z muzyką. Szczególnie jest to widoczne przy
dynamicznej muzyce
Zmodyfikować kolejność zdjęć

Wprowadzić więcej zmian na poszczególnych zdjęciach: zmienić czas
wyświetlania, rozmiar, jego ruch, filtr barwny, dodać napis lub efekt 3D
Po tych zmianach lub bez nich masz gotowy film, który możesz wyeksportować.
Poniżej próbka ze zdjęciami tulipanów.
Chcesz jeszcze prościej? – druga metoda na film ze zdjęć
Można jeszcze prościej. Wystarczy, że wykorzystasz opcję “Utwórz”/”Automatyczny
film z muzyką”.
Jeśli natomiast zdjęcia masz pogrupowane w albumy, to w zasadzie wystarczy jedno
kliknięcie i film będzie gotowy. Jeśli nie masz zdjęć w “Albumie” to po prostu stwórz
go, dodaj do niego zdjęcia, otwórz go i wybierz przycisk “Obejrzyj” – film zostanie
zrobiony automatycznie łącznie z napisem zgodnym z tytułem albumu.
Film ze zdjęć z poziomu Albumu
Automatycznie tworzony film ze zdjęć z poziomu zakładki “Album” programu
“Zdjęcia”
Jeśli nie przypadł ci on do gustu możesz kliknąć “Remiksuj”. Wtedy zostanie
stworzona inna jego wersja.
Film ze zdjęć - zmiana wersji
Okno zmiany wersji filmu ze zdjęć
Możesz też kliknąć w “Edytuj kopię” i wprowadzić do niego własne zmiany jak np.
slajd z napisami końcowymi. Tak właśnie powstała druga wersja filmu z tulipanami.
Całość powstała z automatu. Ręcznie dodałem tylko ostatni slajd z napisami. Ten
ostatni slajd powstał w osobnym programie graficznym, a w aplikacji “Zdjęcia” został
tylko dodany.

